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1 – PERFIL DO CURSO 
 
Justificativa de oferta do Curso 

Itaúna pertence à Mesorregião Oeste de Minas e ainda é parte do Anel da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. É uma cidade de médio porte com 90.783 habitantes e 

área de 495,75 km². Dista 80 km da Capital, à qual é ligada por boas rodovias, com acesso 

simplificado ao restante do país. Itaúna tem a obrigação urgente de preparar pessoas que 

precisarão trabalhar e viver até idades mais avançadas. A geriatria e os cuidados precoces 

em relação ao envelhecimento devem começar logo e Itaúna apresenta um diferencial nesse 

sentido, por situar-se no anel periférico de uma das maiores regiões metropolitanas do país. 

A indústria (43%) e o setor terciário (54%) dividem as principais atividades econômicas de 

Itaúna e a produção agrícola (3%) é francamente menos importante. Dispõe de um parque 

industrial formado por algumas instituições muito sólidas no mercado mundial (Arcelor 

Mittal, Saint-Gobain e Intercast S.A.), existindo ainda pelo menos uma grande indústria com 

alcance nacional (Ergon do Brasil). Os empregos nas áreas de serviços e educação 

demandam mão de obra especializada que, em parte, ainda está sendo importada de outros 

municípios. Cabe observar, ainda, que a forte atividade industrial na região traz demandas 

específicas para a saúde do município na forma de pressão relativa às doenças ocupacionais. 

O campo já não é uma importante fonte de empregos, mas ainda são encontradas pessoas 

vitimadas pela ação de defensivos agrícolas ou animais peçonhentos. 

A Universidade de Itaúna, ciente de sua responsabilidade social na construção de um 

sistema de saúde efetivo, busca fomentar em sua proposta a formação de um fisioterapeuta 

que reconheça e vivencie cotidianamente suas responsabilidades e atribuições no campo da 

saúde. Ainda: que valorize as ações de atenção primária sem, no entanto, subestimar a 

atenção secundária e terciária. Um profissional capaz de superar o modelo medicalizante, 

com um olhar diferenciado para o modo de viver das pessoas, construindo a crítica do ponto 

de vista do cuidado integral e assegurando a qualidade e humanização da assistência aos 

indivíduos, famílias e coletividades. 

Além disso, a Universidade de Itaúna busca formar um profissional que atenda às 

necessidades das populações, tanto na atenção primária como na secundária ou terciária de 

saúde, considerando o grande número de pessoas usuárias da rede pública e particular de 

saúde do Centro-Oeste de MG. 



 

 

Compete ao Curso de Fisioterapia, com base na sua definição legal e em função de sua 

configuração estrutural, difundir o saber promovendo a formação e o aperfeiçoamento 

acadêmico, científico e tecnológico, com o objetivo de manter a sua colaboração para o 

desenvolvimento do perfil do profissional competente e responsável, que prioriza a 

promoção da saúde e desenvolva a melhoria dos ambientes naturais, sociais, econômicos, 

culturais e éticos. 

Respaldado em seu objetivo fundamental de Ensinar a Aprender, o Curso de Fisioterapia da 

Universidade de Itaúna tem como objetivo trazer números significativos de atendimentos 

internos e externos, na prestação de serviços gratuitos que atendem a cidade de Itaúna e 

municípios vizinhos. 

O Curso de Fisioterapia da Universidade de Itaúna, em sua trajetória em busca da excelência 

e imbuído em sua missão de produção do conhecimento e expansão dos seus espaços, 

apresenta, também, o propósito de promover a democratização dos saberes, da cultura e da 

arte em benefício de toda a comunidade acadêmica. 

Neste contexto é que se justifica a existência do Curso de Fisioterapia da Universidade de 

Itaúna, com o objetivo de formação de um Fisioterapeuta que reconheça e vivencie 

cotidianamente suas responsabilidades e atribuições no campo da saúde, e que valorize as 

ações de atenção primária sem, no entanto, subestimar a atenção secundária e terciária. Um 

profissional capaz de promover a saúde, atuar na prevenção e reabilitação, com um olhar 

diferenciado para o modo de viver das pessoas, respeitando a cultura, hábitos arraigados e 

contribuindo para melhoria da qualidade de vida, além de um envelhecer mais saudável; 

construindo a crítica do ponto de vista do cuidado integral, assegurando a qualidade e 

humanização da assistência aos indivíduos, famílias e coletividades.  

O processo de ensino-aprendizagem utilizado busca a formação de um Fisioterapeuta com 

sólido conjunto de novos conhecimentos e inserido no contexto social e na realidade do 

vigente sistema de saúde. Um profissional que almeja racionalmente a aquisição de novas 

técnicas e tecnologias, em um ritmo de desenvolvimento contínuo e crescente. As novas 

determinações educacionais delimitam um estudo fundamentado em alguns princípios que 

se pretende buscar, sendo eles: 

I – Ampliação dos espaços educacionais através da educação contínua e crescente dos vários 

cenários do conhecimento; 

II – Integração de toda a metodologia dentro de transdisciplinaridade efetiva; 



 

 

III - Atuação com base em uma matriz curricular moderna e que atenda às necessidades 

atuais do conhecimento sobre o movimento humano; 

IV - A formação de profissionais comprometidos com a coletividade; 

V - A capacitação para atuar no mercado de trabalho e em nível acadêmico; 

VI - A capacitação para o exercício de atividades de pesquisa e extensão, relacionadas à área 

de atuação profissional; 

VII - O desenvolvimento de habilidades inerentes à atuação no campo das ciências da saúde, 

como prestador de serviços, educador e pesquisador; 

VIII – Capacitação do corpo docente através da educação continuada; 

IX – Promoção da atuação ativa do docente como educador líder; 

X – Manutenção de uma avaliação processual irrestrita, como indicador da aprendizagem. 

Estruturado conforme definido acima, o curso de Fisioterapia da Universidade de Itaúna forma 

profissionais aptos a colaborar para o desenvolvimento da região de influência do Município, cujos 

dados macroeconômicos, abaixo enumerados, são relativos aos municípios de onde provem a grande 

maioria dos alunos da Instituição: 

I - Municípios: Araújos,Arcos,Belo Horizonte,Betim,Bom 

Despacho,Bonfim,Brumadinho,Carmo da Mata,Carmo do Cajuru,Carmópolis de 

Minas,Cláudio,Conceição do Pará,Contagem,Crucilândia,Divinópolis,Dores do 

Indaiá,Esmeraldas,Florestal,Formiga,Igarapé,Igaratinga,Itaguara,Itapecerica,Itatiaiuçu,Itaúna

,Juatuba,Lagoa da Prata,Luz,Maravilhas,Martinho Campos,Mateus 

Leme,Oliveira,Papagaios,Pará de Minas,Passa Tempo,Pequi,Perdigão,Piedade das 

Gerais,Piracema,Pitangui,Piumhi,Pompeu,Rio Manso,Santo Antônio do Monte,São Gonçalo 

do Pará,São Joaquim de Bicas,São José de Varginha;  

II – População total (IBGE 2014): 4.840.587 habitantes;  

III – Área total: 25.709,03 km2;  

IV – PIB (pm. média) em 2012: R$ 2.757.403 mil;  

V – PIB per capta 2012 (média): R$ 19.578,78;  

VI – Matrículas  ensino médio (2014, total): 187.537;  

VII – Estabelecimentos de saúde (2014, totais): Públicos: 1.272; Filantrópicos: 62; Privados: 

7.529; Sindicatos: 19. Total: 8.882. 

 

 



 

 

2 – ATIVIDADES DO CURSO 

Atividades Complementares  

Para configurar um profissional da fisioterapia comprometido com a realidade social, com a 

organização do setor saúde e com a própria profissão, a Universidade de Itaúna propõe 

ações que integrem e propiciem transformações no pensar e fazer, implicando em um 

ensino de qualidade. 

Para tanto, visando a enriquecer e a complementar mais a sua formação, o aluno de 

fisioterapia será constantemente estimulado a participar de estudos e práticas 

independentes presenciais e/ou à distância, a saber: monitorias e estágios; programas de 

iniciação científica; programas de extensão; estudos complementares e cursos realizados em 

áreas afins. 

A essas atividades será somado o estímulo para participação, também, em seminários, 

jornadas, reuniões científicas, simpósios e congressos (com ou sem a apresentação de 

trabalhos científicos). Essa característica propicia a atualização constante do aluno, criação 

do espírito crítico e que conduz a uma maior busca pelo saber na graduação, ampliando 

práticas pedagógicas, articulando ensino/pesquisa/assistência/extensão e, 

consequentemente, integrando a graduação e a pós-graduação. Desse modo, podemos 

entender que as atividades complementares fortalecem a formação do profissional da 

fisioterapia, permitindo ao aluno aprimorar-se por meio de atividades que lhe despertam 

mais interesse.  

As Atividades Complementares deverão perfazer em torno de 5% da carga horária do 

currículo e possuem a característica de serem atemporais, respeitando o tempo de cada 

aluno, mantendo coerência com a proposta curricular institucional. Então, podem ser 

desenvolvidas durante todos os semestres, devendo estar completa até o final do curso de 

graduação, sendo suas normas regulamentadas pela Política Institucional de Atividades 

Complementares, através do seu Regulamento próprio. 

Conscientes de que o conhecimento é produzido em diferentes e variados momentos, 

principalmente em uma área tão complexa como a relacionada ao processo saúde/doença, 

serão contempladas como atividades complementares no Curso de Fisioterapia as seguintes: 

1. Estudos de iniciação científica - caracteriza atividades de pesquisa científica 

desenvolvida pelo aluno ou grupo de alunos sob a orientação de um docente 

da UI, inseridos formalmente no programa de práticas investigativas. 



 

 

2. Participação em grupos de estudos - caracteriza atividades do aluno como 

membro formal de um grupo de estudo na área da fisioterapia. 

3. Participação em evento científico - caracteriza participação em congressos, 

seminários, simpósios e afins, promovidos por profissionais/grupos de 

profissionais, seja como ouvinte ou como comissão organizadora. 

4. Apresentação de trabalho em evento científico - contempla a apresentação de 

trabalho em evento científico promovido por profissionais/grupos de 

profissionais. 

5. Publicação de trabalho em revista científica - contempla publicação de estudo 

científico em revistas da área da saúde, nacionais ou internacionais. 

6. Atividades de ensino - contempla aulas de temática pertinente à fisioterapia 

ministrada a outros profissionais da área, em período ou local além dos 

previstos na grade curricular formal. 

7. Participação em atividades de ensino - contempla participação em cursos, 

palestras e afins pertinentes à área fisioterapêutica, em período ou local além 

dos previstos na grade curricular formal. 

8. Atividades voluntárias - atividades desenvolvidas regularmente junto à 

comunidade com vistas à melhoria da qualidade de vida e minimização de 

riscos de agravo à saúde de pessoas, grupos ou entidades, não previstas na 

grade curricular formal. 

9. Estágio extracurricular - atividades pertinentes à área da fisioterapia, 

desenvolvidas em locais não contemplados na grade curricular formal. 

10. Visitas técnicas - caracterizadas por visitas a locais ou entidades de interesse 

da área da fisioterapia, não previstas na grade curricular formal. 

11. Monitoria - contempla atividades de monitoria regulamentadas pela 

Universidade em seus vários cursos, desenvolvidas pelo aluno durante a 

graduação. 

12. Participação em atividades de estudo - caracterizada pela participação do 

aluno como membro regular de uma atividade complementar de estudo 

oferecida pela UI, visando a desenvolver habilidades específicas no discente.  

13. Participação em Cargos de Representação Estudantil - caracterizada pela 

participação como membro regular em exercício de mandato por eleição de 



 

 

seus pares em atividades do Diretório Acadêmico, Associação Atlética, 

Colegiados da UI, visando a desenvolver atitudes de liderança e de gestão de 

grupos na condução de projetos de interesse coletivo, e espírito voltado ao 

empreendedorismo; 

14. Outras hipóteses – contempla outras possibilidades não contempladas acima 

e previstas no Regulamento da Política Institucional de Atividades 

Complementares. 

Para reconhecimento e validação das atividades o aluno deverá comprovar, por meio de 

certificados de valor reconhecido, a sua atividade complementar, conforme disposto no 

Regulamento da Política Institucional.  

 

 

3 – PERFIL DO EGRESSO 

Baseado nos princípios do sistema de saúde vigente no país (Sistema único de Saúde - SUS) 

(BRASIL, 1990) e na instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

graduação em Fisioterapia (Resolução CNE/CES nº 4, de 19 de fevereiro de 2002), evidencia-

se o papel relevante das universidades na formação e qualificação profissional.  

De acordo com o Art. 3º das Diretrizes Curriculares Nacionais, o formando 

egresso/profissional do curso de Fisioterapia tem como perfil uma formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com 

base no rigor científico e intelectual. Detém visão ampla e global, respeitando os princípios 

éticos/bioéticos e culturais do indivíduo e da coletividade. Capaz de ter como objeto de 

estudo o movimento humano em todas as suas formas de expressão e potencialidades, quer 

nas alterações patológicas, cinético-funcionais, quer nas suas repercussões psíquicas e 

orgânicas, objetivando a preservar, desenvolver e restaurar a integridade de órgãos, 

sistemas e funções, desde a elaboração do diagnóstico físico e funcional, até a eleição e 

execução dos procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada situação.  

O Curso de Fisioterapia da Universidade de Itaúna, em sua trajetória em busca da excelência 

e imbuído em sua missão de produção do conhecimento e expansão dos seus espaços, 

apresenta, também, o propósito de promover a democratização dos saberes, da cultura e da 

arte em benefício de toda a comunidade acadêmica. 



 

 

Para formar esse novo profissional, o Curso de Fisioterapia da Universidade de Itaúna lança 

mão de estratégias pedagógicas ativas que deem conta desse compromisso e garantam 

mecanismos de integração do curso com os Serviços de Saúde e com a sociedade. O 

distanciamento entre os mundos acadêmico e o da prestação real dos serviços de saúde vem 

sendo apontado, em todo o mundo, como um dos responsáveis pela crise do setor. No 

momento em que a comunidade global toma consciência da importância dos profissionais 

de saúde e se prepara para uma década em que os recursos humanos serão valorizados, a 

formação de profissionais competentes para desenvolver assistência humanizada e de alta 

qualidade, com resolubilidade, terá repercussões também sobre o financiamento e o 

orçamento do SUS, especialmente no que diz respeito à equidade.  

A formação generalista contribui, também, para a reorganização da Atenção Básica, 

tornando-a resolutiva e de qualidade, reafirmando os princípios constitucionais 

estabelecidos para o SUS e concretizando a universalidade do acesso, a equidade e a 

integralidade das ações.  

O Curso oferece um rol de disciplinas/atividades que possibilitam o ingresso do aluno no 

mercado de trabalho, de forma mais completa. A Matriz Curricular foi elaborada com o 

objetivo de inovar e incluir disciplinas que proporcionem ao futuro profissional uma base 

sólida e ampla de conhecimentos específicos em Fisioterapia, em todo o seu contexto. 

Para os estudantes portadores de deficiência, os componentes curriculares serão, sempre 

que necessário, flexibilizados – em termos de conteúdo, carga horária e outros aspectos – de 

forma a possibilitar, na medida do possível, adequação entre o perfil desejado para inserção 

no mercado de trabalho e as características dadas pela especificidade da necessidade 

especial, observadas as diretrizes da Política de Acessibilidade e Inclusão da Universidade de 

Itaúna, parte integrante do Projeto Pedagógico do Curso. 

Dessa forma, e considerando o potencial da região e do seu entorno, é promissor o futuro 

profissional do egresso do Curso de Fisioterapia da Universidade de Itaúna. 

 

 

4 – FORMA DE ACESSO AO CURSO 



 

 

A Universidade de Itaúna promove o ingresso de candidatos aos seus cursos de graduação 

através de processo seletivo organizado e executado segundo o disposto na legislação 

competente, no seu Estatuto e no Regimento Geral. 

O acesso aos cursos é aberto aos candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo, nos limites das vagas 

oferecidas. 

Os resultados do processo seletivo são tornados públicos, com a divulgação da relação 

nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação, bem como do cronograma 

das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas 

constantes do respectivo edital, conforme determinado pelo artigo 44, II, da LDB, e seu 

parágrafo único. 

O processo seletivo é uno e de realização unificada, e sua programação e execução é de 

competência da Comissão Técnica respectiva, designada pelo Reitor. 

A critério do Reitor, além do exame seletivo tradicional sob a forma de vestibular, é admitido 

o ingresso no corpo discente sob as seguintes formas: 

I. Para obtenção de novo título, mediante condições específicas previstas no 

Regimento Geral da Instituição; 

II. Através da seleção de currículos, com observância de normativos específicos; 

III. Mediante avaliação do desempenho do candidato no ensino médio, levando-se 

em conta o resultado obtido no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio); 

IV. Restando vaga após o processo seletivo normal, mediante apresentação de 

comprovante de obtenção de graduação na área, com diploma devidamente 

registrado. 

 

 

5 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO 

Conforme definido no Projeto Pedagógico, os diversos conteúdos foram classificados 

como: 

a) Ciências Biológicas e da Saúde; 

b) Ciências Sociais e Humanas; 

c) Conhecimentos Biotecnológicos; 

d) Conhecimentos Fisioterapêuticos; 



 

 

e) Estágio Supervisionado, Trabalho de Curso e Atividades Complementares; 

f) Conteúdos Optativos. 

 

Obs.: para fins meramente estatísticos, a carga horária das Atividades Complementares (200 horas), 

integralizável ao longo do Curso, foi dividida pelo total dos períodos e neles distribuída.  

 

 

6 – SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

Na Universidade de Itaúna, o processo de avaliação é um momento de verificação e 

construção de conhecimentos, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, psicomotor e 

afetivo do acadêmico, além de propiciar a reflexão do docente sobre sua prática educativa. 

Converte-se verdadeiramente em um instrumento pedagógico, tido como elo entre o 

processo ensino-aprendizagem do aluno e a qualidade do ensino. 

Nesse contexto, seu resultado é usado para a reflexão de todos os envolvidos no processo, 

com o objetivo de avaliar e replanejar os procedimentos adotados no dia a dia da sala de 

aula. 

Para o processo de construção e reconstrução da aprendizagem, o Coordenador de Curso e a 



 

 

Coordenação Pedagógica, através de reuniões de curso e atendimentos individualizados, 

orientam seus professores a utilizarem procedimentos metodológicos para avaliar o grau de 

aprendizagem, seja em relação ao todo (o grupo), seja em relação a um determinado aluno 

em particular, de forma contínua e cumulativa. 

A avaliação do ensino e da aprendizagem não começa nem termina na sala de aula: trata-se 

de um processo global visando, periodicamente, à análise e à reflexão sobre o sucesso 

alcançado em função dos objetivos previstos e, ainda, revê-los de acordo com os resultados 

apresentados, através do replanejamento do desenvolvimento do processo de ensino nas 

unidades de ensino. 

No entanto, por mais qualitativo que se queira o processo avaliativo, seu resultado final é 

expresso de forma quantitativa. Neste sentido, o Regimento Geral da Universidade de Itaúna 

regulamenta, além do processo de verificação do rendimento acadêmico do processo de 

ensino e de aprendizagem, a questão da frequência às atividades formativas e, ainda, os 

sistemas de recuperação: 

No plano de ensino, dentro do campo Avaliação, devem constar, pelo menos, as 

modalidades de avaliação, com a previsão dos respectivos instrumentos a serem utilizados e 

valores. O sistema de avaliação previsto pelo professor em seu plano de ensino deve ter 

consistência suficiente para justificá-lo. 

O princípio geral de escolha dos instrumentos de avaliação consiste, basicamente, em 

fornecer um contexto e solicitar ao educando que realize a atividade descrita nas habilidades 

e competências previstas, segundo os níveis de domínio especificados para determinado 

estágio de desenvolvimento do educando. 

Secundariamente, outros critérios irão influenciar a opção por um instrumento, como a 

quantidade de educandos a serem avaliados, bem como o grau desejado de objetividade. 

Conforme a natureza de cada objetivo, são fornecidos, a seguir, alguns exemplos de 

instrumentos a serem selecionados, conforme a modalidade de avaliação pretendida: 

I. Trabalhos individuais e grupais, inter ou multidisciplinares; 

II. Provas individuais ou em grupo, contextualizadas, dissertativas ou objetivas; 

III. Relatórios de projetos e trabalhos de pesquisa; 

IV. Relatório de estágio; 

V. Apresentação de seminários; 

VI. Estudos dirigidos; 



 

 

VII. Resenha de estudos de textos científicos. 

 

Quanto à Avaliação das Disciplinas 

A avaliação das disciplinas, prevista no Regimento Geral, pode ser resumida da 

seguinte forma: 

- frequência: a aprovação em disciplina de curso de graduação exige que o aluno obtenha, 

no mínimo, setenta e cinco por cento (75%) de presença às atividades desenvolvidas, 

competindo os respectivos registros ao professor da disciplina; 

- rendimento nos estudos: a verificação do rendimento nos estudos faz-se mediante a 

avaliação de atividades escolares das disciplinas cursadas, a ser realizada exclusivamente 

por membro integrante do corpo docente. A avaliação de cada disciplina é expressa em 

pontos acumulados, numa escala de zero (0) a cem (100), não fracionáveis, distribuídos 

conforme o plano de ensino da disciplina, exigindo-se, para aprovação, a obtenção de um 

mínimo de sessenta (60) pontos.  

As avaliações parciais, somando um total de sessenta (60) pontos, serão feitas 

diretamente pelo professor, devendo o mesmo entregar à secretaria do curso as notas 

obtidas pelos alunos, obedecido o seguinte cronograma: 

I. primeira avaliação, com pontuação máxima de trinta (30) pontos, até o final da 

oitava (8ª) semana letiva, do primeiro ou segundo semestre; 

II. segunda avaliação, com pontuação máxima de trinta (30) pontos, até o final da 

décima quinta (15ª) semana letiva, do primeiro ou segundo semestre. 

III. a avaliação final, que não poderá ultrapassar quarenta (40) pontos, será 

realizada em seguida ao término de cada semestre letivo, exigindo-se do aluno, 

para fazê-la, um mínimo de vinte (20) pontos nas avaliações parciais. 

Será oferecido exame especial escrito ao aluno que não obtiver o mínimo exigido de 

sessenta pontos na soma do número de pontos das avaliações parciais e da avaliação final 

em determinada disciplina. 

Observadas as identificações dos planos de ensino, são asseguradas ao professor, na 

verificação do rendimento nos estudos, liberdade de formulação de questões e autoridade 

de julgamento, cabendo recurso de suas decisões relativamente à contagem de pontos para 

o respectivo Coordenador didático-pedagógico. 



 

 

A avaliação final - assim como eventual exame especial - terá o caráter somativo, eis 

que consistente em uma prova teórica (avaliação de conhecimentos). Quanto às duas 

avaliações parciais, recomenda-se que o professor, dentro de sua autonomia e sempre que 

cabível, aplique total ou parcialmente fundamentos da avaliação formativa, considerando e 

atribuindo pontuação à capacidade técnica (competências e habilidades clínicas, por 

exemplo) e à capacidade humanista (a exemplo de relacionamento interpessoal efetivo 

com pacientes, familiares, colegas, preceptores e professores, sensibilidade ao contexto, 

interação no trabalho em equipe, pontualidade, atitude, interesse, entre outros).    

 

Quanto à Avaliação no Estágio Supervisionado 

 A Política de Estágio Supervisionado da Instituição estabelece que “no intuito de 

salvaguardar a especificidade, os temas pertinentes ao Estágio Supervisionado (formação 

específica, organização e avaliação) se desenvolverão sob regulamentação própria a cada 

curso, observadas as diretrizes gerais da Política de Estágio da Universidade de Itaúna  e 

demais normativos aplicáveis à espécie (...).” 

 O Programa de Estágio do Curso de Fisioterapia integra o presente Projeto 

Pedagógico e está estruturado nos moldes da Resolução CNE/CES nº 4/2002. 

 No Curso, os Estágios Supervisionados são avaliados de maneira a verificar se os 

objetivos propostos na elaboração do Plano de Estágio foram atingidos pelo acadêmico 

estagiário. A avaliação é contínua e processual, de forma a verificar se as competências 

propostas para a formação daquela etapa foram atingidas. Por se tratar de avaliação de 

atividades práticas em serviços de saúde, são levadas em consideração as aptidões afetivas e 

éticas inerentes ao profissional fisioterapeuta no atendimento ao usuário desses serviços.  

Compõem ainda a avaliação do Estágio a elaboração de Estudos de Caso, a análise 

descritiva das atividades desenvolvidas durante o período do estágio, o Relatório de Estágio 

e Registros de Acompanhamento do Desenvolvimento do Aluno. É critério de avaliação, 

ainda, a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das atividades programadas 

no período. 

Todo o processo de avaliação do Estágio Supervisionado é realizado pela 

Coordenação, em reuniões com os orientadores de estágio. Sempre que necessário, ao 

longo do semestre, faz-se reunião entre Coordenação e orientadores de estágio na qual é 



 

 

discutida a evolução do aprendizado dos estagiários, a qual, por vez, é registrada na ficha de 

avaliação do estagiário, e, a seguir, assinada por este e pela Coordenação. 

Ao final do Estágio Supervisionado, será atribuída nota conforme o desempenho 

descrito nos instrumentos específicos de avaliação. 

 

Quanto à Avaliação de Trabalho de Curso 

 A Política de Trabalho de Curso da Universidade de Itaúna, que integra o Projeto 

Pedagógico do Curso, estabelece, em seu Regulamento, as normas de avaliação do TC. 

 Seja por sistema de avaliação simplificado, ou mediante processo de defesa do 

Trabalho de Curso, será considerado aprovado o aluno que obtiver o mínimo de 60 

(sessenta) pontos, num máximo possível de 100 (cem) pontos.   

 

Quanto à Avaliação das Atividades Complementares 

 A avaliação das Atividades Complementares se dá em conformidade com as regras 

estabelecidas na Política de Atividades Complementares da Universidade de Itaúna, 

conforme regulamentação constante do Manual de Registro das Atividades 

Complementares, documentos estes que integram o Projeto Pedagógico do Curso. 

 De uma forma geral, o conjunto das Atividades Complementares será desenvolvido 

para que se atinja, comprovadamente, o parâmetro mínimo da carga horária prevista na 

respectiva matriz curricular, respeitados os limites máximos de carga horária estabelecidos 

para cada uma das diversas modalidades (iniciação científica, pesquisa orientada, eventos, 

visitas técnicas, atividades de extensão, monitoria, gestão ou representação estudantil, 

participação em cursos especiais e programas de aprendizagem ou aperfeiçoamento em 

informática, Libras, idiomas estrangeiros, dentre outras), podendo ser cumprido no âmbito 

da Universidade de Itaúna ou externamente, sob a forma de convênios, ajustes ou contratos. 

 

 

7 – SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO 

Para que o modelo pedagógico em vigor seja constantemente aperfeiçoado, o sistema de 

monitoramento do curso deve ser amplo, participativo, contínuo e, se possível, todo 

informatizado, permitindo a compilação e análise dos dados para a oportuna tomada de 



 

 

decisões. Deve, ainda, abranger aspectos institucionais que, de uma forma ou de outra, 

influem direta ou indiretamente no programa dos cursos de graduação.  

Essas informações serão obtidas das avaliações realizadas junto aos alunos, docentes, 

coordenadores de curso, pessoal administrativo, egressos e comunidade externa, em 

processo de autoavaliação conduzido pela Comissão Própria de Avaliação / CPA, nos 

seguintes quesitos, entre outros: 

 Missão Institucional, metas e objetivos da IES – adequação e cumprimento; 

 Autoavaliação institucional – participação da comunidade acadêmica e da 

comunidade externa – análise e divulgação dos dados; 

 Avaliação da atuação dos coordenadores de curso, docentes e pessoal de 

secretaria; 

 Infraestrutura física – atendimento às necessidades institucionais, 

considerando os aspectos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação; 

 Inclusão social – adequação e suficiência da Política Institucional de 

Acessibilidade e Inclusão; 

 Política de Promoção dos Direitos Humanos, Política de Igualdade Étnico-racial 

e Política de Educação Ambiental – adequação e suficiência; 

 Comunicação da IES com a comunidade externa – adequação e suficiência dos 

mecanismos; 

 Apoio à realização de eventos acadêmicos; 

 Política de Formação e Capacitação Docente – adequação e suficiência; 

  Política de Formação e Capacitação do Corpo Técnico-administrativo – 

adequação e suficiência; 

 Gestão Institucional – implantação adequada, considerando os aspectos: 

autonomia e representatividade dos órgãos de gestão e colegiados; 

participação de professores, técnicos, estudantes e sociedade civil organizada; 

critérios de indicação e recondução dos membros; realização e registros de 

reuniões; 

 Sistema de registro acadêmico – adequação às necessidades institucionais e 

dos discentes; 



 

 

 Política de Acompanhamento de Egressos – adequação, necessidade e 

suficiência; atuação dos egressos no ambiente profissional e socioeconômico; 

empregabilidade e adequação / atuação no mercado de trabalho. 

Além da autoavaliação promovida pela CPA, a Universidade de Itaúna utiliza, como subsídios 

para a constante melhoria dos programas dos seus cursos, as avaliações externas 

promovidas pelo MEC/INEP e os indicadores de qualidade explicitados no Instrumento de 

Avaliação Externa e no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação.  

 

 

8 – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

Na Universidade de Itaúna, o tradicional Trabalho de Conclusão de Curso, o TCC, tem a 

denominação de Trabalho de Curso - TC. A razão desta denominação semântica se deve ao 

fato de que há, no âmbito da Instituição, uma atenção no sentido de se criar uma cultura de 

que o trabalho seja desenvolvido ao longo do curso e não, necessariamente, ao seu final. 

Referida atividade, prevista  nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Fisioterapia (DCNs 2002) poderá ser desenvolvida nas modalidades de monografia, projeto 

de iniciação científica ou projetos de atividades centrados em áreas teórico-práticas e de 

formação profissional relacionadas com o curso e reger-se-á por regulamentação própria 

contendo critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além de diretrizes técnicas 

relacionadas à sua elaboração, conforme previsto no PDI e na Política Institucional de 

Trabalho de Curso.  

Como suporte, o preparo do trabalho de curso é controlado pela Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade de Itaúna, que manterá cadastro de 

professores orientadores com suas linhas de pesquisa e orientação. 

Ainda como suporte, acadêmicos da Universidade de Itaúna poderão contar com o acesso à 

Internet na Biblioteca Central e nos Laboratórios de Computação, com os serviços de apoio 

da Biblioteca Central, inclusive o Serviço de Comutação Bibliográfica – COMUT, BIREME e das 

bases de dados organizadas pela mesma. 

Com os mecanismos institucionalizados de acompanhamento indicados, fica assegurado que 

os acadêmicos, quando do desenvolvimento dos seus Trabalhos de Curso, têm apoio e 

orientação adequada e que, depois da avaliação do trabalho de curso apresentado, há 



 

 

retorno dos resultados aos alunos, possibilitando que os mesmos possam estar refletindo 

sobre todos os aspectos envolvidos com este significativo e especial conteúdo curricular. 

 

 

9 – ESTÁGIO CURRICULAR 

O estágio, norteado pela Lei 11.788/2008, é uma atividade curricular, com caráter 

pedagógico, pressupondo sua integração ao processo curricular. Para ingressar nessa 

atividade o acadêmico deverá estar regularmente matriculado no curso tendo concluído 

todos os conteúdos teóricos inerentes à área de estágio; e deve ter acompanhamento 

efetivo de um preceptor da Instituição e/ou por supervisor da parte concedente. 

O Estágio Supervisionado possibilita a expansão e a aplicação do conhecimento utilizando 

atividades práticas e instrumentos que ajudam no processo de solução de problemas no 

campo de trabalho, instituindo como meta o desenvolvimento de competências e 

habilidades, objetivo final da ação educacional. 

No curso de Fisioterapia o Estágio Supervisionado é desenvolvido a partir do 7º período, com 

carga horária prevista de 840 horas distribuídas nas seguintes áreas de concentração:  

• 7º período (280 horas): ortopedia e neurologia (prevenção secundária e reabilitação); 

Desenvolvimento de ações na atenção primária na comunidade (UBS). 

• 8º período (280 horas): cardiorrespiratório e saúde da criança e do adolescente 

(prevenção secundária e reabilitação), Desenvolvimento de ações na atenção primária na 

comunidade (creches e escolas). 

• 9º período (280 horas) saúde coletiva (promoção e prevenção secundária). 

Desenvolvimento de ações na atenção primária na comunidade e em empresas; saúde do 

idoso (prevenção secundária e reabilitação) Desenvolvimento de ações na atenção primária 

na comunidade (SMS); Fisioterapia Geral - tendo como recurso prioritário a piscina 

terapêutica - (promoção e prevenção secundária). Desenvolvimento de ações na atenção 

primária na comunidade; Fisioterapia Hospitalar (atenção terciária). 

Mecanismos de Desenvolvimento 

A formação do futuro fisioterapeuta deve ter um enfoque na integração entre ciência, 

valores e circunstâncias que favoreçam ao graduando uma visão global da realidade 

assistencial, preparando-o a desenvolver-se profissionalmente e compreender o processo e 



 

 

as situações de saúde-doença dentro de um contexto atual. Nesse sentido, durante o estágio 

supervisionado o estagiário é capacitado a atuar na atenção primária, secundária e terciária 

de saúde, obtendo um perfil generalista e humanista assegurando a prática de promover 

saúde, intervir preventivamente em todos os seus níveis, tratar, curar e reabilitar 

funcionalmente quer em caráter individual ou coletivo, nos âmbitos ambulatorial, hospitalar 

e na atenção básica. Valorizam-se as práticas direcionadas ao autocuidado e ao 

desenvolvimento da autonomia do indivíduo/população incluindo ações de promoção da 

saúde, prevenção de doenças e suas complicações, reconhecimento dos seus fatores de 

risco, identificação, avaliação e diagnóstico cinético funcional, prevenção, correção e 

controle de deficiências do movimento agudas ou crônicas, suas repercussões e 

complicações funcionais que alterem a qualidade de vida do indivíduo e sua participação na 

sociedade. 

Para que as habilidades sejam alcançadas, o estágio supervisionado é operacionalizado 

através de atividades com início no 7º período do curso, a partir do qual o estagiário é capaz 

de desenvolver a relação de dependência entre teoria e prática com mais autonomia 

analítica. 

O estágio é desenvolvido em campos de trabalho que abrangem os três níveis de atenção à 

saúde, quais sejam: 

• Primário: Unidades de Saúde e Clínicas Integradas de Fisioterapia da UI.  

• Secundário: Unidades ambulatoriais: Clínicas Integradas de Fisioterapia da UI e Instituições 

de Longa Permanência – Frederico Ozanan de Itaúna e PAI (Projeto de Amparo ao Idoso). 

• Terciário: Casa de Caridade Hospital Manoel Gonçalves de Souza Moreira e Instituições de 

Longa Permanência – Frederico Ozanan de Itaúna e PAI (Projeto de Amparo ao Idoso) e 

Clínicas Integradas de Fisioterapia da UI. 

Estruturação do Estágio 

7º Período – Estágio Supervisionado I 

Prática clínica supervisionada dirigida à intervenção fisioterapêutica nos níveis primário, 

secundário e terciário de atenção à saúde, abrangendo as distintas áreas de atuação na 

Fisioterapia.  

• Estágio supervisionado em Fisioterapia nas Disfunções Ortopédicas, Traumatológicas e 

Reumatológicas  

Objetivos:  



 

 

Propiciar a prática clínica supervisionada dirigida para avaliação, diagnóstico funcional, 

aplicação de métodos e técnicas fisioterapêuticas no atendimento ambulatorial de 

indivíduos portadores de disfunções ortopédicas, traumatológicas e reumatológicas.  

Proporcionar oportunidades de desenvolver ações de promoção e prevenção junto ao 

paciente, à família e à sociedade.  

• Estágio supervisionado em Fisioterapia nas Disfunções Neurológicas 

Objetivos:  

Propiciar a prática clínica supervisionada dirigida para avaliação, diagnóstico funcional, 

aplicação de métodos e técnicas fisioterapêuticas no atendimento ambulatorial de 

indivíduos portadores de disfunções neurológicas.  

Proporcionar oportunidades de desenvolver ações de promoção e prevenção junto ao 

paciente, à família e à sociedade. 

8º Período – Estágio Supervisionado II 

Prática clínica ambulatorial supervisionada dirigida para a avaliação, diagnóstico funcional, 

prescrição e aplicação de recursos fisioterapêuticos no tratamento de pacientes portadores 

de disfunções cardiorrespiratórias e crianças portadoras de disfunções orgânicas que afetam 

o desenvolvimento motor.  

• Estágio Supervisionado em Saúde da Criança e do Adolescente 

Objetivos:  

Propiciar a prática clínica supervisionada dirigida para avaliação, diagnóstico funcional, 

aplicação de métodos e técnicas fisioterapêuticas no atendimento ambulatorial de crianças e 

adolescentes portadores de disfunções neuromotoras e ortopédicas. Proporcionar 

oportunidades de desenvolver ações de promoção e prevenção junto ao paciente, à família e 

à sociedade. 

• Estágio supervisionado em Fisioterapia nas Disfunções Cardiorrespiratórias 

Objetivos:  

Propiciar a prática clínica supervisionada dirigida para avaliação, diagnóstico funcional, 

aplicação de métodos e técnicas fisioterapêuticas no atendimento ambulatorial de 

indivíduos portadores de disfunções respiratórias e cardiovasculares.  

Proporcionar oportunidades de desenvolver ações de promoção e prevenção junto ao 

paciente, à família e à sociedade.  

 9º Período: Estágio Supervisionado III 



 

 

Prática clínica ambulatorial e hospitalar supervisionada dirigida para a avaliação, diagnóstico 

funcional, prescrição e aplicação de recursos fisioterapêuticos abrangendo a atuação da 

fisioterapia na saúde coletiva, saúde da mulher e geriatria. Aplicação prática dos conceitos 

de promoção da saúde, políticas públicas; princípios doutrinários e organizacionais do 

Sistema Único de Saúde (SUS); ações básicas de saúde no âmbito domiciliar e institucional. 

Planejamento e gestão das atividades em saúde coletiva.   

• Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde Coletiva 

Objetivos: 

Propiciar a prática clínica de atividades em grupo na atenção à Saúde do Adolescente, da 

Mulher, do Idoso e do Trabalhador; nos níveis primário, secundário e terciário.  

Despertar no aluno a capacidade de traçar diagnósticos populacionais, planejar, comunicar, 

gerenciar e executar ações de saúde coletiva. 

Contribuir para a formação do graduando na prática generalista, favorecendo a 

aplicabilidade equilibrada do conhecimento de diferentes áreas de atuação da Fisioterapia, 

com prioridade para as atividades direcionadas ao âmbito primário de atenção à saúde. 

Abranger a formação e a capacitação do estagiário para ações assistenciais, com a 

abordagem de conteúdos essenciais para atender ao sistema de saúde vigente no país e suas 

demandas. Os princípios da formação são baseados na integralidade da atenção ao 

indivíduo/família/comunidade, na regionalização e hierarquização dos serviços e na 

humanização da assistência.  

Priorizar a prevenção de doenças e agravos, além de capacitar o estagiário para atuar em um 

sistema de saúde que se encontra em contato direto com a população e com os problemas 

locais.  

Os alunos participarão da dinâmica organizacional do sistema de saúde local e serão 

capacitados para o desenvolvimento prático de atividades coletivas de educação em saúde 

(grupos operativos), atendimento individual com acolhimento, avaliação, orientação e 

acompanhamento individual e assistência domiciliar. As atividades serão desenvolvidas 

através de orientações, referência e contrarreferência, em conjunto com a equipe 

(multidisciplinar e interdisciplinar) de saúde da estratégia de saúde da família.   

• Estágio Supervisionado em Saúde do Idoso 

Objetivos:  



 

 

Propiciar ao estagiário a experiência de lidar com o idoso institucionalizado/fragilizado e 

atendê-lo em suas necessidades, criando maneiras de humanizar o atendimento e de 

trabalhar a interdisciplinaridade.  

Proporcionar aos estagiários oportunidades de desenvolver ações de prevenção e 

reabilitação fisioterapêutica de idosos.  

• Estágio supervisionado na Área Hospitalar 

Objetivo: Proporcionar ao estagiário a prática clínica supervisionada dirigida para a 

avaliação, diagnóstico funcional, aplicação de métodos e técnicas fisioterapêuticas no 

atendimento em unidades de pronto atendimento, terapia intensiva, enfermarias clínicas e 

cirúrgicas do hospital.  

• Estágio Supervisionado em Fisioterapia Geral.  

Objetivo: Proporcionar ao estagiário de fisioterapia a prática clínica supervisionada dirigida à 

avaliação, diagnóstico funcional, métodos e técnicas nas diversas áreas da fisioterapia. 

Estratégia de funcionamento: Os acadêmicos serão distribuídos em grupos de no máximo 

06 estagiários. As atividades serão desenvolvidas nos turnos matutino e/ou vespertino. Cada 

grupo de estagiários terá um preceptor específico em cada área supracitada. A vivência nas 

áreas do estágio supervisionado I e II será de aproximadamente 18 semanas (os estagiários 

atenderão, em média, 02 indivíduos em cada ambulatório, durante todo o semestre) e, no 

estágio supervisionado III, de 06 semanas. Após esse período, os alunos trocarão de 

ambulatório/setor/tipo de estágio. Nesse período o estagiário terá oportunidade de 

desenvolver atividades nos três níveis de atenção á saúde de forma individual e em grupo, 

através de grupos operativos, visitas domiciliares, visitas técnicas e outras. 
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